
ਿਵਅਕਤੀਗਤ ਿਸੱਿਖਆ ਯੋਜਨਾ (IEP) 
ਮਾਿਪਆਂ ਲਈ ਗਾਈਡ 

ਿਵਅਕਤੀਗਤ ਿਸੱਿਖਆ ਯੋਜਨਾ (IEP) ਕੀ ਹੈ? 
IEP ਇੱਕ ਿਲਖਤੀ ਯੋਜਨਾ ਹੰੁਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਕੰਮਕਾਜੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਹੈ ਜੋ ਿਕਸੇ ਿਵਅਕਤੀਗਤ ਅਸਧਾਰਣ ਿਵਿਦਆਰਥੀ 
ਦੀਆ ਂਮਜ਼ਬੂਤੀਆ ਂਅਤੇ ਲੋੜ� ਬਾਰੇ, ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਦੀਆ ਂਲੋੜ� ਨੰੂ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਿਸੱਿਖਆ ਪਰ੍ੋਗਰਾਮ ਅਤ ੇ
ਸੇਵਾਵ� ਬਾਰੇ ਅਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵਰਣਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਿਕ ਪਰ੍ੋਗਰਾਮ ਅਤ ੇਸੇਵਾਵ� ਿਕਵ� ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤੀਆ ਂਜ�ਦੀਆ ਂਹਨ। 
ਇਹ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਦੀ ਪਰ੍ਗਤੀ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਿਵੱਚ ਸਫਲ ਤਬਦੀਲੀ ਿਲਆਉਣ ਲਈ 
ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਯੋਜਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੰੁਦੀ ਹੈ। 
 
IEP ਅੱਗੇ ਿਦੱਤੀਆਂ ਗੱਲ� ਦਾ ਸੰਖੇਪ ਵਰਣਨ ਕਰਦੀ ਹੈ: 

- ਤੁਹਾਡ ੇਬੱਚ ੇਦੀਆ ਂਮਜਬੂਤੀਆ ਂਅਤੇ ਲੋੜ� 
- ਮੁਲ�ਕਣ ਡਾਟਾ 
- ਤੁਹਾਡ ੇਬੱਚ ੇਨੰੂ ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤੀਆਂ ਜ�ਦੀਆ ਂਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਿਸੱਿਖਆ ਸੇਵਾਵ� 
- ਅਨੁਕੂਲਤਾਵ� (ਸਹਾਇਤਾ, ਸੇਵਾਵ� ਜੋ ਤੁਹਾਡ ੇਬੱਚ ੇਦੀ ਪਾਠਕਰ੍ਮ ਤੱਕ ਪਹੰੁਚ ਕਰਨ ਅਤ ੇਪੜਹ੍ਾਈ ਨੰੂ 

ਪਰ੍ਦਰਿਸ਼ਤ ਕਰਨ ਿਵੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨਗੀਆ)ਂ 
- ਪਰ੍ੋਗਰਾਮ ਿਵੱਚ ਤਬਦੀਲੀਆ ਂ(ਓਨਟੇਰੀਓ ਪਾਠਕਰ੍ਮ ਿਵੱਚ ਗਰ੍ੇਡ-ਪੱਧਰ ਦੀਆ ਂਉਮੀਦ� ਲਈ ਲੋੜ�ਦੀਆ ਂ

ਤਬਦੀਲੀਆਂ) 
- ਓਨਟੇਰੀਓ ਪਾਠਕਰ੍ਮ ਿਵੱਚ ਦਰਸਾਏ ਨਾ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਿਵਕਲਿਪਕ ਪਰ੍ਗੋਰਾਮ/ਕੋਰਸ (ਿਜਵ� ਿਕ ਿਨੱਜੀ 

ਦੇਖਭਾਲ, ਸਿਥਤੀ ਿਗਆਨ/ਗਤੀਸ਼ੀਲਤਾ, ਆਡੀਟਰੀ ਵਰਬਲ ਇੰਟਰਵੈਨਸ਼ਨ (ਸੁਣਨ-ਸਹਾਇਤਾ ਯੰਤਰ 
ਨਾਲ ਬੱਿਚਆ ਂਨੰੂ ਸੁਣਨ ਬਾਰੇ ਿਸਖਾਉਣਾ) ਲਈ ਰਣਨੀਤੀਆ,ਂ ਅਤ/ੇਜ� ਅਮਰੀਕੀ ਸੰਕੇਤਕ ਭਾਸ਼ਾ ਦ ੇਹੁਨਰ� 
ਦਾ ਿਵਕਾਸ।) 

- ਹਰੇਕ ਪਰ੍ੋਗਰਾਮ ਖੇਤਰ ਿਵੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚ ੇਦੀ ਪਰ੍ਾਪਤੀ ਦਾ ਮੌਜੂਦਾ ਪੱਧਰ 
- ਤੁਹਾਡ ੇਬੱਚ ੇਲਈ ਟੀਚੇ ਅਤੇ ਖਾਸ ਉਮੀਦ� 
- ਤੁਹਾਡ ੇਬੱਚ ੇਦੀਆ ਂਪਰ੍ਾਪਤੀਆ ਂਅਤੇ ਪਰ੍ਗਤੀ ਦੀ ਸਮੀਿਖਆ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁਲ�ਕਣ ਰਣਨੀਤੀਆ ਂ
- ਿਨਯਿਮਤ ਅਪਡੇਟ, ਿਮਤੀਆ ਂਿਦਖਾਉਣੀਆਂ, ਨਤੀਜੇ ਅਤੇ ਿਸਫਾਰਸ਼� 
- ਇੱਕ ਪਿਰਵਰਤਨ ਯੋਜਨਾ 
- ਡਾਕਟਰੀ/ਿਸਹਤ ਸਹਾਇਤਾ/ਸੇਵਾਵ� 
- ਸੁਰੱਿਖਆ ਯੋਜਨਾ 



IEP ਿਕਵ� ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ? 
ਇੱਕ IEP ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਿਸੱਿਖਆ ਪਰ੍ੋਗਰਾਮ� ਅਤੇ ਸੇਵਾਵ� ਬਾਰੇ ਸੰਖੇਪ ਜਾਣਕਾਰੀ ਿਦੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਪਰ੍ਾਪਤ ਕਰਦਾ 
ਹੈ। ਇੱਕ IEP ਦਾ ਿਵਕਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜ ਪੜਾਅ ਹਨ: 

1. ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਤਰ ਕਰਨੀ। 
2. ਿਦਸ਼ਾ ਤੈਅ ਕਰਨੀ। 
3. ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣੀ। 
4. ਿਵ�ਤਬੱਧ ਗਤੀਿਵਧੀਆ ਂਨੰੂ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ। 
5. IEP ਦੀ ਸਮੀਿਖਆ ਕਰਨੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨੰੂ ਅਪਡੇਟ ਕਰਨਾ, ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਬਦਲਾਅ ਯੋਜਨਾ ਅਤ ੇਸੁਰੱਿਖਆ 

ਯੋਜਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ 
 

ਿਦਸ਼ਾ ਤੈਅ ਕਰਨੀ 

ਮ� ਇੱਕ ਪ�ਭਾਵਸ਼ਾਲੀ IEP ਟੀਮ ਮ�ਬਰ ਵੱਜ� ਿਕਵ� ਕੰਮ ਕਰ�? 
ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਉਸ ਸਮ� ਸਭ ਤ� ਸਫਲ ਹੰੁਦ ੇਹਨ ਜਦ� ਸਾਰੇ ਟੀਮ ਮ�ਬਰ ਪਰ੍ਾਪਤੀਯੋਗ ਟੀਿਚਆ ਂਲਈ ਇਕੱਠ�  ਿਮਲ ਕੇ 
ਕੰਮ ਕਰਦ ੇਹਨ। 
 
ਮਾਪੇ ਹੋਣ ਦ ੇਨਾਤ:ੇ 

• ਹਰ ਸਮ� ਆਪਣ ੇਬੱਚ ੇਵੱਲ ਿਧਆਨ ਕ�ਦਰਤ ਰੱਖੋ; 
• ਅਿਧਆਪਕ ਨੰੂ ਉਹਨ� ਉਮੀਦ� ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ ਜੋ ਤੁਹਾਨੰੂ ਆਪਣ ੇਬੱਚ ੇਦੀ ਪੜਹ੍ਾਈ ਤ� ਹਨ; 
• ਸੁਝਾਅ ਅਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਿਲਆਓ; 
• ਪਰ੍ਸ਼ਨ ਪੁੱਛੋ; ਅਤ ੇ
• ਹਰੇਕ ਰਾਏ ਨੰੂ ਅਿਹਮੀਅਤ ਿਦਓ। 

ਮਾਪੇ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ, ਮ� ਕੀ ਭੂਿਮਕਾ ਅਦਾ ਕਰਦਾ/ਕਰਦੀ ਹ�? 
ਮਾਪੇ IEP ਦੀ ਪਰ੍ਿਕਿਰਆ ਅਤੇ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਿਵੱਚ ਮਜਬਤੂ ਸਹਾਇਕ ਭੂਿਮਕਾ ਿਨਭਾ�ਦ ੇਹਨ। IEP ਦੇ ਪੰਜ 
ਪੜਾਵ� ਨੰੂ ਸਮਝਣਾ ਅਤੇ ਇਹਨ� ਿਵੱਚ ਭਾਗ ਲੈਣ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਇਸ ਤ� ਇਲਾਵਾ, ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਿਕ ਤੁਸ� 30 

ਸਕੂਲੀ ਿਦਨ� ਅੰਦਰ ਆਪਣ ੇਬੱਚ ੇਦੀ IEP ਦੀ ਇੱਕ ਕਾਪੀ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਦ ੇਹੋ, ਤ� ਜੋ ਤੁਸ� ਿਵਓੰਤਬੱਧ ਕੀਤੀਆ ਂ
ਗਤੀਿਵਧੀਆ ਂਲਈ ਘਰ ਿਵੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ ਸਕੋ। ਤੁਸ� ਆਪਣ ੇਬੱਚ ੇਦੀ ਪੜਹ੍ਾਈ ਪਰ੍ਤੀ ਪਹੰੁਚ ਬਾਰੇ ਿਜਹੜੀਆ ਂਗੱਲ� 
ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹ� ਜਾਣਦਾ। ਅਿਧਆਪਕ ਨੰੂ ਆਪਣ ੇਬੱਚ ੇਦੀਆ ਂਇਹ ਗੱਲ� ਬਾਰੇ ਦੱਸਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ: 

- ਪਰ੍ਿਤਭਾਵ� ਅਤੇ ਯੋਗਤਾਵ�; 
- ਪਸੰਦ, ਨਾਪਸੰਦ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆ ਂਗੱਲ� ਅਤ ੇਿਦਲਚਸਪੀਆਂ; 
- ਪਾਠਕਰ੍ਮ ਤ� ਬਾਹਰ ਦੀਆ ਂਗਤੀਿਵਧੀਆ ਂਿਵੱਚ ਿਦਲਚਸਪੀ 



- ਪਿਰਵਾਰਕ ਿਰਸ਼ਤੇ ਅਤੇ ਡਾਇਨ� ਿਮਕਸ (ਪਿਰਵਾਰਕ ਮ�ਬਰ� ਦਰਿਮਆਨ ਿਰਸ਼ਤੇ ਅਤੇ ਪਰਸਪਰ-ਮੇਲਜੋਲ 
ਦੇ ਪੈਟਰਨ) (ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਿਵਸਥਾਰਤ ਪਿਰਵਾਰ ਅਤੇ ਪਾਲਤ ੂਪਸ਼ੂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ); 

- ਸਾਥੀਆਂ ਨਾਲ ਿਰਸ਼ਤ ੇਅਤ ੇਡਾਇਨ� ਿਮਕਸ; 
- ਪਿਰਵਾਰਕ ਨ� ਮ ਅਤੇ ਕਾਰਜਕਰ੍ਮ; 
- ਭਿਵੱਖ ਲਈ ਉਮੀਦ� ਅਤ ੇਸੁਫਨ�  ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਥੋੜਹ੍ ੇਸਮ� ਅਤੇ/ਜ� ਲੰਬ ੇਸਮ� ਦੇ ਟੀਚੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ; 

ਅਤੇ 
- ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਿਕਵ� ਿਬਹਤਰੀਨ ਢੰਗ ਨਾਲ ਿਸੱਖਦਾ ਹੈ (ਿਮਸਾਲ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਕੇ, ਪਰ੍ਦਰਸ਼ਨ ਰਾਹ� ਆਿਦ) 

ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ ਸਭ ਕੁਝ / IPP ਬਾਰੇ 
ਤੁਸ� ਆਪਣ ੇਬੱਚ ੇਤ� ਉਸ ਦ ੇਆਲ ਅਬਾਊਟ ਮੀ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ (K-6) ਜ� ਇੰਡਿਵਜੂਅਲ ਪਾਥਵੇਜ਼ ਪਲਾਨ 

(ਿਵਅਕਤਗਤ ਮਾਰਗ ਯੋਜਨਾ) (7-12 ਗਰ੍ੇਡ) ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਣ ਬਾਰੇ ਿਵਚਾਰ ਕਰਨ ਦ ੇਚਾਹਵਾਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਫਲਤਾ 

ਲਈ ਰਸਤਾ ਬਣਾਉਣ (Creating Pathways to Success) ਦੇ ਿਹੱਸੇ ਵੱਜ�: ਿਸੱਿਖਆ ਅਤੇ ਕੈਰੀਅਰ/ਜੀਵਨ ਦੀ 
ਯੋਜਨਾ ਸਬੰਧੀ ਪਰ੍ੋਗਰਾਮ, ਇਹ ਸਾਧਨ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਭਿਵੱਖ ਲਈ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣ ਿਵੱਚ ਉਹਨ� ਦੀ ਉਸ ਸਮ� 
ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦ ੇਹਨ ਜਦ� ਉਹ ਤਜਰਿਬਆ ਂਿਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੰੁਦ ੇਹਨ ਅਤ ੇਪੜਹ੍ਾਈ ਦੇ 4 ਅਿਹਮ ਖੇਤਰ� ਿਵੱਚ 
ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਹੁਨਰ� ਦਾ ਿਵਕਾਸ ਕਰਦ ੇਹਨ: 

- ਮ� ਕੌਣ ਹ�? 
- ਮੇਰੇ ਲਈ ਕੀ ਮੌਕੇ ਹਨ? 
- ਮ� ਕੀ ਬਣਨਾ ਚਾਹੰੁਦਾ/ਚਾਹੰੁਦੀ ਹੈ? 
- ਆਪਣ ੇਟੀਚੇ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਲਈ ਮੇਰੀ ਕੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ? 

 
ਸਫ਼ਲਤਾ ਲਈ ਰਸਤ ੇਬਣਾਉਣ ੇ(Creating Pathways to Success) ਪਰ੍ੋਗਰਾਮ ਲਈ ਿਜ਼ਆਦਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣ 

ਲਈ, ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ www.yrdsb.ca ਦੀ ਜਨਤਕ ਵਬੈਸਾਈਟ 'ਤੇ YRDSB ਦੀਆ ਂਿਵਿਦਆਰਥੀ ਅਤੇ ਮਾਪੇ ਲਈ 
ਟੈਬ� 'ਤੇ ਜਾਓ 
 
ਤੁਸ� ਆਪਣ ੇਬੱਚ ੇਦੇ ਅਿਧਆਪਕ ਨੰੂ ਅੱਗੇ ਿਦੱਤ ੇਿਸਰਲੇਖ� ਤਿਹਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਿਵਚਾਰ ਕਰਨ 
ਲਈ ਵੀ ਇਛੁੱਕ ਹੋ ਸਕਦ ੇਹੋ: 
ਸਰੀਰਕ 
ਬੌਿਧਕ 
ਿਵਿਦਅਕ 
ਸੱਿਭਆਚਾਰਕ 
ਭਾਵਨਾਤਮਕ 
ਸਮਾਜਕ 
 

- ਡਾਕਟਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ 
- ਐਥਲੈਿਟਕ ਸਮਰੱਥਤਾਵ� 



- ਸਵੈ-ਸੰਭਾਲ 
- ਵਡੀਆਂ ਅਤੇ ਛਟੋੀਆ ਂਹਰਕਤ� ਦੇ ਹੁਨਰ 
- ਘਰ ਿਵਖੇ ਸਮਰੱਥਤਾਵ� 
- ਰਣਨੀਤੀਆ ਂਿਜਨਹ੍ � ਨ�  ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜ� ਨਹ� ਕੀਤਾ ਹੈ 
- ਸੰਚਾਰ ਰਣਨੀਤੀਆ ਂ
- ਮੁਲ�ਕਣ 
- ਿਸੱਖਣ ਦੀਆ ਂਸ਼ੈਲੀਆ ਂ
- ਕੰਮ ਅਤੇ ਸਮਰੱਥਤਾਵ� ਦੀਆ ਂਉਦਾਹਰਨ� 
- ਪਰ੍ੇਰਣਾ 
- ਸੁਭਾਅ 
- ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਤੰਦਰੁਸਤੀ 
- ਸੱਿਭਆਚਾਰਕ ਅਤੇ ਭਾਸ਼ਾ ਸੰਬੰਧੀ ਵਚਾਰਸ਼ੀਲਤਾਵ� 
- ਸਮਾਜਕ ਮੁਹਾਰਤ� 
- ਸਕੂਲਯਾਰਡ ਅੰਤਰਿਕਿਰਆਵ� 
- ਸਾਥੀਆਂ ਅਤੇ ਬਾਲਗ� ਨਾਲ ਅੰਤਰਿਕਿਰਆਵ� 
- ਸਕੂਲ ਿਵੱਚ ਪਾਠਕਰ੍ਮ ਤ� ਬਾਹਰ ਗਤੀਿਵਧੀਆ ਂ

ਪਿਰਵਰਤਨ ਯੋਜਨਾ ਕੀ ਹੈ? 
ਿਲਖਤੀ ਯੋਜਨਾ ਜੋ ਪਰ੍ੋਗਰਾਮ�/ਮਾਰਗ� ਿਵੱਚ ਰੋਜ਼ਾਨਾ, ਥੋੜਹ੍ ੇਸਮ� ਦੀਆ ਂਅਤੇ ਲੰਬ ੇਸਮ� ਦੀਆ ਂਤਬਦੀਲੀਆ ਂਬਾਰੇ ਸੰਖੇਪ 
ਜਾਣਕਾਰੀ ਿਦੰਦੀ ਹੈ। 
 
ਪਿਰਵਰਤਨ ਿਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ: 

- ਸਕੂਲ ਿਵੱਚ ਦਾਖਲਾ 
- ਇੱਕ ਗਤੀਿਵਧੀ ਤ� ਦੂਜੀ ਗਤੀਿਵਧੀ 
- ਇੱਕ ਕਲਾਸ ਤ� ਦੂਜੀ ਕਲਾਸ 
- ਗਰ੍ੇਡ� ਦਰਿਮਆਨ 
- ਸਕੂਲ ਤ� ਸਕੂਲ 
- ਐਲੀਮ�ਟਰੀ ਸਕੂਲ ਤ� ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ 
- ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਤ� ਿਸੱਿਖਆ, ਕੈਰੀਅਰ, ਭਾਈਚਾਰੇ ਅਤੇ ਿਜ਼ੰਦਗੀ ਦੇ ਮਾਰਗ 

 
ਪਿਰਵਰਤਨ ਯੋਜਨਾ ਿਵੱਚ ਇਹ ਗੱਲ� ਸ਼ਾਮਲ ਹੰੁਦੀਆ ਂਹਨ: 

- ਿਵਅਕਤੀਗਤ ਟੀਚ ੇ
- ਇਹਨ� ਟੀਿਚਆਂ ਨੰੂ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜ�ਦੀਆ ਂਕਾਰਵਾਈਆ ਂ
- ਲੋੜ�ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਲਈ ਿਜ਼ੰਮੇਵਾਰ ਪਛਾਣ ਕੀਤ ੇਿਵਅਕਤੀ 
- ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਖਾਸ ਸਮ�ਰੇਖਾ 

 



ਪਿਰਵਰਤਨ ਯੋਜਨਾ ਨੰੂ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆ ਂਅਤੇ ਉਹਨ� ਦੇ ਪਿਰਵਾਰ�, ਸਕੂਲ, ਭਾਈਚਾਰਕ ਏਜੰਸੀਆਂ ਅਤੇ ਢੁਕਵ� ਹੋਣ 

'ਤੇ ਪੋਸਟ-ਸੈਕੰਡਰੀ ਭਾਈਵਾਲ� ਦੇ ਸਿਹਯੋਗ ਨਾਲ ਿਤਆਰ ਕੀਤਾ ਜ�ਦਾ ਹੈ ਅਤ ੇIEP ਸਮੀਿਖਆ ਪਰ੍ਿਕਿਰਆ ਦ ੇਿਹੱਸੇ 
ਵੱਜ� ਇਸ ਦੀ ਸਮੀਿਖਆ ਕੀਤੀ ਜ�ਦੀ ਹੈ ਅਤ ੇਨਿਵਆਇਆ ਜ�ਦਾ ਹੈ। 

IEP ਨੰੂ ਿਤਆਰ ਕਰਨਾ 

ਮ� ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਿਨਯੋਜਤ ਟੀਿਚਆਂ ਿਵੱਚ ਿਕਵ� ਯੋਗਦਾਨ ਦੇ ਸਕਦਾ/ਸਕਦੀ ਹ�? 
ਆਪਣ ੇਬੱਚ ੇਦੀਆ ਂਮਜ਼ਬਤੂੀਆਂ ਅਤੇ ਲੋੜ� ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨੀ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪਿਹਲਾ ਕਦਮ ਹੈ। ਤੁਸ� ਥੋੜਹ੍ ੇ
ਸਮ� ਦੇ ਅਤੇ ਲੰਬ ੇਸਮ� ਦੇ ਟੀਚੇ ਤੈਅ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਆਪਣ ੇਬੱਚ ੇਅਤੇ ਉਸਦੇ ਅਿਧਆਪਕ ਨਾਲ ਿਵਚਾਰ-ਵਟ�ਦਿਰਆ ਂ
ਿਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਕੇ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। 
 
ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੰਗਠਨ IEP ਸਮਝਣ ਿਵੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਅਤ/ੇਜ� ਵਧੀਕ ਸਰ੍ੋਤ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਲਈ 
ਉਪਲਬਧ ਹੰੁਦ ੇਹਨ। ਤੁਹਾਡ ੇਸਕੂਲ ਦਾ ਿਪਰ੍ੰ ਸੀਪਲ ਉਹਨ� ਸੰਗਠਨ� ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਿਵੱਚ 
ਸੇਵਾ ਿਦੰਦ ੇਹਨ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਐਡਵਾਇਜ਼ਰੀ (ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਿਸੱਿਖਆ ਸਲਾਹਕਾਰ) ਕਮੇਟੀ ਦ ੇ

ਿਕਤਾਬਚ ੇਿਵੱਚ ਉਪਲਬਧ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਡ ੇਸਥਾਨਕ ਸਕੂਲ ਜ� www.yrdsb.ca 'ਤ ੇਉਪਲਬਧ ਹੈ 

IEP ਨੰੂ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ 
ਅਿਜਹੀਆ ਂਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆ ਂਗੱਲ� ਹਨ ਜੋ ਤੁਸ� ਆਪਣ ੇਬੱਚ ੇਦੀ ਉਸ ਦੇ ਟੀਿਚਆਂ ਤੱਕ ਪਹੰੁਚਣ ਲਈ ਮਦਦ ਵਾਸਤੇ 
ਘਰ ਿਵੱਚ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦ ੇਹੋ। 

1. ਅਿਧਆਪਕ ਤ� ਪੁੱਛ ੋਿਕ ਉਹ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਿਕਹੜੀਆ ਂਯੋਜਨਾਵ� ਬਣਾ�ਦਾ/ਬਣਾ�ਦੀ ਹੈ। 
2. ਆਪਣ ੇਬੱਚ ੇਦੇ ਟੀਿਚਆਂ ਿਵੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਸ� ਘਰ ਿਵੱਚ ਜੋ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦ ੇਹੋ ਉਹ ਕਰੋ। 
3. ਆਪਣ ੇਬੱਚ ੇਦੇ ਅਿਧਆਪਕ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰੇਕ ਮੌਕਾ ਲਵੋ। 
4. ਸਕੂਲ ਨੰੂ ਵਧੀਕ ਸਮਝ (ਅੰਤਰ-ਝਾਤ) ਅਤੇ ਸਰ੍ੋਤ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰੋ। 
5. ਢੁਕਵ� ਹੋਣ 'ਤੇ ਅਿਹਮ ਿਵਅਕਤੀਗਤ/ਪਿਰਵਾਰਕ ਘਟਨਾਵ� ਸ�ਝੀਆਂ ਕਰੋ। 

IEP ਦੀ ਸਮੀਿਖਆ ਕਰਨੀ ਅਤੇ ਅਪਡੇਟ ਕਰਨਾ 
ਤੁਹਾਡ ੇਬੱਚ ੇਦੇ ਟੀਿਚਆ ਂਲਈ ਉਸ ਦੀ ਪਰ੍ਗਤੀ ਦੀ ਸਮੀਿਖਆ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਫੇਰ ਉਹਨ� ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਣਨੀਤੀਆ,ਂ 
ਪਹੰੁਚ� ਅਤ/ੇਜ� ਸਰ੍ੋਤ� ਨੰੂ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਲਈ IEP ਨੰੂ ਅੱਪਡਟੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਿਜਹਨ� ਨੰੂ ਪੜਹ੍ਾਈ ਦੀ ਪਰ੍ਿਕਿਰਆ 
ਿਵੱਚ ਮਦਦ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮਿਝਆ ਜ�ਦਾ ਹੈ। 

- ਆਪਣ ੇਬੱਚ ੇਦੇ ਅਿਧਆਪਕ ਨਾਲ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਟੀਿਚਆ ਂਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰੋ। 
- ਪਰ੍ਗਤੀ ਬਾਰੇ ਆਪਣ ੇਬੱਚ ੇਦੇ ਅਿਧਆਪਕ ਨਾਲ ਿਨਯਿਮਤ ਰੂਪ ਿਵੱਚ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੋ। 
- ਆਪਣ ੇਬੱਚ ੇਦੇ ਿਰਪੋਰਟ ਕਾਰਡ 'ਤੇ ਟੀਿਚਆਂ ਲਈ ਿਵਕਾਸ ਦਾ ਸਬੂਤ ਦੇਖੋ। 



- ਿਜੱਥੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਜ਼ਰੂਰਤ ਲੱਗਦੀ ਹੈ �ਥ ੇਟੀਿਚਆਂ, ਰਣਨੀਤੀਆ ਂਅਤੇ/ਜ� ਸਰ੍ੋਤ� ਜ� ਸਹਾਇਤਾ ਿਵੱਚ 
ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਲਈ ਿਸਫਾਰਸ਼ ਕਰੋ। 

- ਜਦ� ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਗਰ੍ੇਡ, ਸਕੂਲ ਬਦਲ ਿਰਹਾ ਹੰੁਦਾ ਹੈ ਜ� ਕੰਮ ਵਾਲੀ ਥ� 'ਤੇ ਜਾ ਿਰਹਾ ਹੰੁਦਾ ਹੈ ਤ� ਉਸ ਸਮ� 
ਸਕੂਲ ਦ ੇਿਵਚਾਰ-ਵਟ�ਦਿਰਆ ਂਿਵੱਚ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੋ। 

 

YRDSB SEAC ਦੇ ਮ�ਬਰ 
Association for Bright Children - York Region North (ਲਾਇਕ ਬੱਿਚਆ ਂਲਈ ਸੰਸਥਾ - ਯੋਰਕ ਰੀਜਨ 
ਨ� ਰਥ) 
www.abcontario.ca 
 
Association for Bright Children - York Region South (ਲਾਇਕ ਬੱਿਚਆ ਂਲਈ ਸੰਸਥਾ - ਯੋਰਕ ਰੀਜਨ 
ਸਾਉਥ) 
www.abcontario.ca 
 
Autism Ontario - York Region Chapter (ਔਿਟਜ਼ਮ ਓਨਟੇਰੀਓ - ਯੋਰਕ ਖੇਤਰ ਚੈਪਟਰ) 
www.autismontario.com/york 
 
The Canadian National Institute for the Blind (ਅੰਨਹ੍�  ਿਵਅਕਤੀਆ ਂਲਈ ਕੈਨ� ਿਡਆਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਸਥਾ) 
www.ctnsy.ca 
 
Children’s Treatment Network of Simcoe York (CTN) (ਿਚਲਡਰ੍ਨਜ਼ ਟਰ੍ੀਟਮ�ਟ ਨ� ਟਵਰਕ ਆਫ 
ਿਸਮਕੋਇ ਯੋਰਕ) 
www.ctnsy.ca 
 
Community Living Georgina (ਕਿਮਉਿਨਟੀ ਿਲਿਵੰਗ ਜੋਰਿਜਨਾ) 
www.communitylivinggeorgina.com 
 
Community Living Newmarket/Aurora District (ਕਿਮਉਿਨਟੀ ਿਲਿਵੰਗ ਿਨਊਮਾਰਕੀਟ/ਔਰੋਰਾ 
ਿਡਸਿਟਰ੍ਕਟ) 
http://www.clnad.com/ 
 
Community Living York South (ਕਿਮਉਿਨਟੀ ਿਲਿਵੰਗ ਯੋਰਕ ਸਾਊਥ) 
http://www.communitylivingyorksouth.ca/ 
 



Down Syndrome Association of York Region (ਯੋਰਕ ਖੇਤਰ ਦੀ ਡਾਊਨ ਿਸੰਡਰ੍ੋਅਮ ਐਸੋਿਸਏਸ਼ਨ) 
http://www.dsayr.ca/ 
 
Early Intervention Services of York Region (ਯੋਰਕ ਖੇਤਰ ਦੀਆ ਂਸ਼ੁਰੂਅਤੀ ਦਖਲ ਸੇਵਾਵ�) 
http://www.york.ca/wps/portal/yorkhome/support/yr/childrenservices/ 
 
Easter Seals of Ontario (ਈਸਟਰ ਸੀਲਜ਼ ਆਫ ਓਨਟੇਰੀਓ) 
www.easterseals.org 
 
Learning Disabilities Association - York Region (ਿਸੱਖਣ ਿਵੱਚ ਅਸਮਰਥਾਵ� ਸਬੰਧੀ ਸੰਘ - ਯੋਰਕ 
ਰੀਜਨ) 
http://ldayr.org 
 
Learning Disabilities Association– York Region North (ਿਸੱਖਣ ਿਵੱਚ ਅਸਮਰਥਾਵ� ਸਬੰਧੀ ਸੰਘ - 
ਯੋਰਕ ਰੀਜਨ �ਤਰ) 
http://ldayr.org 
 
VOICE for Hearing Impaired Children (ਸੁਣਨ ਸੰਬੰਧੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਵਾਲੇ ਬੱਿਚਆ ਂਦੀਆ ਂਅਵਾਜ਼) 
http://www.voicefordeafkids.com/ 
 
York Support Services Network (ਯੋਰਕ ਸਪੋਰਟ ਸਰਿਵਿਸਜ਼ ਨ� ਟਵਰਕ) 
https://www.yssn.ca/ 
www.yrdsb.ca @YRDSB 
60 Wellington Street West, Aurora, Ontario L4G 3H2 

https://www.yssn.ca/
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